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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A pesquisa tem o escopo de mostrar a
relação existente entre a sociedade consumocentrista e seus impactos socioambientais,
principalmente no que se refere à disciplina imposta ao sujeito dentro do mercado. Parte-se da
ideia de que essa padronização leva a problemas sociais e ambientais advindos da produção e
do descarte de produtos que abastecem uma sociedade consumocentrista alienada para tudo
que vai além do consumir. O sujeito, nesse tipo de sociedade, se fixa no “aparentar” e isso faz
com que ele se esqueça dos impactos que esse consumo exagerado e centralizador traz ao
meio ambiente e à sociedade. MATERIAL E MÉTODOS: Para tal análise utilizam-se
aportes da teoria dos sistemas autopoieticos de Niklas Luhmann. O método de pesquisa
utilizado é o sistêmico, através de pesquisa documental e bibliográfica, com base na teoria do
sistema e em teorias de direito do consumidor e direito ambiental. RESULTADOS E
DISCUSSÕES:

Como

considerações

preliminares,

entende-se

que

os

problemas

socioambientais estão atrelados ao fato do sujeito não conseguir se subjetivar na sociedade
consumocentrista, pautada no capital, no poder e no lucro. O sujeito dessubjetivado, deixa de
ser sujeito, para tornar-se adestrado e docilizado por padrões de consumo que não se
preocupam com os aspectos socioambientais, tendo em vista que, nessa sociedade
consumocentrista, gerida pelo consumo exagerado, ele é adestrado a consumir, muitas vezes
sem pensar. CONCLUSÃO: Entende-se, como possível solução a adoção da teoria dos
sistemas, onde o sujeito sabe que faz parte de um círculo sistêmico, podendo ser um elemento
dinamizador para o enfrentamento dos problemas sociais e ambientais. Assim, através da
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teoria dos sistemas podem-se criar novas estratégias que diminuam os impactos
socioambientais do consumocentrismo na sociedade moderna.
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